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GINP
 FATIAMENTO DA OI 

E AS APOSENTADORIAS NA FUNDAÇÃO ATLÂNTICO?
O consórcio de empresas 

operadoras de celulares Claro, 

TIM e Vivo, acaba de arrematar 

uma fatia da empresa Oi, a Oi 

Móvel, executando parte do 

plano de ADITAMENTO da Oi, 

que divide a empresa em quatro 

fatias chamadas de Unidades 

Produtivas Isoladas (UPIs). Isto 

muda totalmente o Plano de 

Recuperação Judicial original 

aprovado em Assembleia Geral 

dos Credores em 2017, com 

apo io  dos  s i nd i ca to s  do s 

trabalhadores. 

SALVAR O GRUPO OI

E por mais estranho que possa parecer, ocialmente declarado pelo grupo 

empresarial Oi, este “fatiamento” objetiva salvar a empresa da falência, 

oportunizando o pagamento de sua dívida astronômica inexplicável, na casa dos 65 

bilhões de reais, e assim se manter no mercado das telecomunicações, além de 

manter os milhares de empregos diretos e indiretos e as aposentadorias 

complementares na Fundação Atlântico. Parece lógico e simples.

PERMISSIVIDADE DA PREVIC

Relembrando, nem três anos após esta Assembleia, o Plano de Recuperação 

Judicial, não é mais a solução para a crise nanceira da Oi, e o grupo empresarial Oi 

decide, com a permissividade da PREVIC e do CADE, órgãos do governo federal, 

surpreender a todos com o tal plano de ADITAMENTO, ou fatiamento em partes 

menores, ou seja, encolhimento da empresa. (Continua na página 2).  
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Reproduz e Divulga

E OS TRABALHADORES E AS APOSENTADORIAS? 
Diante deste quadro de surpresas e incertezas, trabalhadores e aposentados 

questionam e pressionam por respostas objetivas, já que no tal ADITAMENTO, não 
tem uma frase sequer sobre a situação dos trabalhadores ativos e a manutenção do 
copatrocínio dos planos de previdência complementar na Fundação Atlântico, até 
aqui mantidos pela empresa Oi. Qual das fatias, ou quais das UPIs, continuará 
responsável pela manutenção da coparticipação nos planos de aposentadorias dos 
trabalhadores ativos e aposentados na Fundação Atlântico? 

Por quê, quem compra uma UPI, uma fatia, não tem nenhuma responsabilidade 
com trabalhadores e aposentados? Basta ler o ADITAMENTO para constatar esta 
irresponsabilidade.  

A título de informação, em apenas um dos planos na Fundação Atlântico, o 
TCSPREV, que incorporou o BrTPREV, são em torno de 980 trabalhadores participantes 
e 5.800 aposentados e pensionistas. O equilíbrio deste plano depende dos 
empregados ativos e da patrocinadora e isto não foi previsto no aditamento em 
questão. Estão aí as demissões em plena execução em todo território nacional. Só nos 
meses de novembro e dezembro de 2020 foram demitidos em torno de 2.000 
trabalhadores e, pior, as demissões continuarão.

Assim que trabalhadores e aposentados, exigem respostas: como 
será resolvida esta equação, para manter o equilíbrio do plano ?

GINP COBRANDO PROVIDÊNCIAS

Estes e tantos outros questionamentos e cobranças, os telefônicos e as suas 
entidades representativas, o sindicato SINTTEL-RS, e a associação dos aposentados, 
AACRT, através do grupo GINP, vêm pressionado em todas as instâncias 
administrativas e jurídicas, cobrando providências e respostas e garantias dos 
direitos dos trabalhadores e aposentados. 

Através da assessoria jurídica, Adv. Ricardo Castro, do Escritório do Direito Social, 
entramos com Noticações Extrajudiciais protocoladas na Oi, e na Fundação 
Atlântico, cobrando respostas e providências com relação aos empregos e á dívida 
da Oi com o plano BrTPREV, além das garantias previstas no TTJ, Termo de Transação 
Judicial. E por conta da falta de respostas e descaso da Oi e da Fundação Atlântico 
registramos denúncia na PREVIC.

 O GINP e as entidades sindicais, associativas e federação, FITRATELP, ANAPAR, 
SINTTELRS e a AACRT estão cumprindo com seu papel de guardiãos e de luta na 
defesa dos direitos e conquistas dos telefônicos junto a Fundação Atlântico e a 
PREVIC, e assim continuarão, pois os riscos são muitos e se multiplicam a cada dia. 

FUNDAMENTAL. SINDICALIZE-SE E FORTALEÇA
SEU SINDICATO. A LUTA É PERMANENTE!


